FICHA DE INFORMAÇÕES
NADADOR SALVADOR JÚNIOR – Cadetes (Nascidos entre 01/07/1999 e 31/12/2001)
1.

O Campo de Férias “Nadador Salvador Júnior – Cadetes”, é organizado pela BÚZIOS – Associação de

Nadadores Salvadores de Coruche, sendo esta detentora do alvará oficial nº 193/DRLVT;
2.

O Campo de Férias decorrerá nos dias úteis de 26 de junho a 7 de Julho de 2017;

3.

O “Nadador Salvador Júnior – Cadetes” é um Campo de Férias pedagógico para crianças na área da

Segurança Aquática, incluindo atividades pedagógicas (Suporte Básico de Vida, Salvamento Aquático),
desportivas

(canoagem,

natação,

orientação,

voleibol,

futebol,

pólo

aquático),

educativas

(toxicodependência, comportamentos de risco) e lúdicas (passeios pedestres e jogos tradicionais);
4.

As idades permitidas serão os jovens nascidos entre 01/07/1999 e 31/12/2001. Caso não se atinjam

os 20 inscritos, serão preenchidas as vagas pelos jovens nascidos em 2002, com mais anos de participação
no projeto;
5.

Todo o Campo de Férias seguirá a legislação em vigor para este sector;

6.

As inscrições são enviadas via e-mail (preferencial) (buzios@buzios.org.pt) ou correio para BÚZIOS –

Coruche, Santo Antonino, 2100-042 Coruche, até ao dia 19 de Junho de 2017;
7.

A inscrição apenas é considerada válida com a apresentação da Ficha de Inscrição totalmente

preenchida e assinada, cópia do BI/CC do inscrito e do encarregado de educação e cópia da transferência
bancária de pagamento da taxa de inscrição;
8.

A taxa de inscrição para o Campo de Férias 2017 é de 40,00€ (quarenta euros) e deverá ser paga

por transferência bancária para o NIB: 0045 5170 4018 8132 4184 3;
9.

Será emitido recibo da taxa de inscrição, enviado posteriormente e preferencialmente pelo correio;

10.

Existirá uma reunião de preparação do Campo de Férias, no dia 22 de Junho (5ª feira), pelas 21:30h

no auditório do cinema no Pavilhão Desportivo de Coruche. Esta reunião é obrigatória para todos os
encarregados de educação (os menores inscritos não podem estar presentes);
11.

O campo de férias segue o Regulamento Interno e o Projeto Pedagógico que estão disponíveis em

www.buzios.org.pt, área “NS Júnior”;
12.

A alimentação disponibilizada aos inscritos segue a legislação em vigor para campos de férias;

13.

Qualquer dúvida deverá ser esclarecida pelo email: buzios@buzios.org.pt;

14.

O projeto tem um máximo de 20 vagas, preenchidas por ordem de chegada, considerando-

se esse momento, aquele em que todo o processo de inscrição esteja completo.
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